
REGULAMIN B.H.P, P.POŻ. I SPRAW TECHNICZNYCH  

MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ AGRO SHOW 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie osoby znajdujące się na terenie Wystawy (terenie całego 

byłego lotniska w Bednarach), przez cały okres trwania Wystawy (w tym przez okres rozładunku i wyładunku). 

§2. Organizator ma prawo dokonywania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wydawania wiążących 

decyzji w sprawach objętych regulaminem. 

§3. Organizator może wstrzymać wszelkie prace i czynności na terenie Wystawy zagrażające bezpieczeństwu  

lub stwarzające zagrożenie pożarowe. 

§4. Organizator może odmówić podłączenia prądu lub odłączyć zasilanie w przypadku stwierdzenia zagrożenia 

bezpieczeństwa pożarowego. 

§5. Osoby naruszające niniejszy Regulamin, a także nie stosujące się do decyzji Organizatora mogą zostać usunięte 

z terenu Wystawy bez żadnych roszczeń wobec Organizatora. 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

§6. W okresie montażu i demontażu obowiązuje na terenie Wystawy zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz 

przebywania osób w stanie po użyciu alkoholu. 

§7. Uczestnicy Wystawy zobowiązani są spełnić wymogi ochrony p-poż oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy swoim pracownikom oraz podmiotom działającym na ich zlecenie i ponoszą pełną odpowiedzialność 

za skutki wynikłe z ich niedochowania.  

§8. Najważniejsze telefony alarmowe:  

- 112 ogólny telefon alarmowy, 

- 998 straż pożarna, 

- 997 Policja, 

- 999 pogotowie, 

- 691 021 111 telefon alarmowy Organizatora.  

§9. Telefon alarmowy Organizatora umożliwia interwencję Policji, Pogotowia, Straży, Ochrony. Numer ten nie może 

być wykorzystywany w żadnym innym celu, w szczególności w celu uzyskiwania informacji.  

§10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące zasady 

i przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

ZASADY PRZECIWPOŻAROWE  

§11. Zabrania się na terenie Wystawy (terenie całego byłego lotniska w Bednarach): 

1) palenia tytoniu, 

2) używania otwartego ognia, 

3) instalowania przenośnych pieców oraz innych urządzeń grzewczych, (koksowników, elektrycznych, gazowych  

i innych) bez spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej, 

4) rozpalania grilla bez spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej, z tym że na parkingach obowiązuje 

bezwzględny zakaz używania grillów, 

5) owijania czymkolwiek żarówek elektrycznych, a także stosowania żarówek o większej mocy niż określona przez 

producenta oprawy, 

6) posiadania na stoisku lub poza nim materiałów łatwopalnych oraz wszelkich materiałów stwarzających zagrożenie 

pożarowe, 

7) składowania materiałów palnych w pobliżu urządzeń grzewczych (urządzenia, sprzęt, wyposażenie stoisk 

powinny być ustawione w odpowiedniej odległości od urządzeń generujących promieniowanie cieplne), 

8) posiadania i używania środków pirotechnicznych i wybuchowych, 

9) posiadania i wykorzystywania napełnianych gazem palnym balonów, butli gazowych i innych urządzeń,  

10) używania palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących,  

11) pozostawania zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa poza zamkniętymi pojemnikami wykonanymi  

z materiałów niepalnych, 

12) zastawiania sprzętu p. pożarowego i używania go do celów niezwiązanych z gaszeniem pożaru,   

13) zastawiania szlaków komunikacyjnych, dróg technicznych, wjazdów i wyjazdów,    

14) używania niesprawnych i nieposiadających wymaganych certyfikatów urządzeń elektrycznych.   

§12. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji przez osoby nieposiadające upoważnienia Organizatora w urządzenia 

zasilające w energię elektryczną, w tym agregaty, kable, skrzynki.  

§13. W przypadku urządzeń elektrycznych zabrania się:  

1) używania urządzeń oraz instalacji niesprawnych lub uszkodzonych,   



2) dokonywania w nich jakichkolwiek samowolnych, niezgodnych z zasadami użytkowania zmian i przeróbek,   

3) pozostawiania bez nadzoru urządzeń mogących stwarzać zagrożenie, w szczególności tworzących  

lub emitujących ciepło, a także ustawiania ich na podłożu palnym.   

§14. Do zabudowy stoisk mogą być używane wyłącznie materiały niepalne, trudno zapalne lub zabezpieczone przed 

ogniem. Firma zabudowująca zobowiązana jest posiadać na stoisku odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia.   

§15. Każde stoisko i punkt winny być zaopatrzone w odpowiedni podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Zakazane jest 

używanie tego sprzętu do innych celów, niż związanych z gaszeniem pożarów.   

§16. Przed opuszczeniem stoiska lub punktu wszystkie urządzenia elektryczne oraz oświetlenie muszą zostać 

wyłączone.  

§17. Na stoiskach obowiązuje bezwzględny zakaz pracy maszyn. Pojazdy mechaniczne oraz wszystkie inne 

urządzenia z silnikami spalinowymi mogą być eksponowane na stoisku wyłącznie z wyłączonym silnikiem, 

zabezpieczonym zbiornikiem paliwa, oraz odłączonym akumulatorem.   

§18. W przypadku ekspozycji stwarzającej zwiększone zagrożenie pożarowe, Wystawca zobowiązany jest uzgodnić 

z Organizatorem sposób i formy dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.   

§19. Każdy uczestnik Wystawy jest zobowiązany natychmiast zgłosić Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości oraz 

zagrożenia pożarowe zauważone na terenie Wystawy.  

§20. Każdy uczestnik Wystawy jest zobowiązany do natychmiastowego wykonywania poleceń wydanych przez 

Organizatora lub osób wyznaczonych przez Organizatora, dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 

terenie Wystawy.  

§21. W przypadku stwierdzenia pożaru należy natychmiast zgłosić straży pożarnej oraz Organizatorowi  

(obsłudze Wystawy) oraz przystąpić – w miarę możliwości – do gaszenia przy pomocy podręcznego sprzętu p-poż. 

Do chwili przybycia straży pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-

gaśniczą, a po przybyciu straży pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.   

  

ZABUDOWA STOISK   

§22. Sposób zagospodarowania, wyposażenia, użytkowania oraz demontażu Stoisk musi być zgodny  

z obowiązującymi przepisami, w szczególności b.h.p., p.poż., przepisami prawa budowlanego i nie może stwarzać 

zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać:   

1) użytkowania Stoisk przez innych Wystawców,   

2) korzystania z wytyczonych przez Organizatora dróg wewnętrznych,   

3) wykonywania obowiązków przez obsługę Wystawy.   

Organizator może wstrzymać prace związane z zabudową stoiska w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych 

warunków.   

§23. Wszelkie prace oddziaływujące na środowisko oraz mogące stanowić utrudnienia dla sąsiednich stoisk, takie 

jak malowanie, szlifowanie, cięcie, ostrzenie itp. mogą być wykonywane wyłącznie w obrębie stoiska.    

§24. Bez zgody Organizatora zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w grunt (np. kopanie, wiercenie). W przypadku 

naruszenia tego zakazu Wystawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w kwocie 10.000 złotych za 

każde naruszenie.  

§25. Organizator może przeprowadzić instalację elektryczną przez stoisko a Wystawca zobowiązany jest umożliwić 

wykonanie takich prac.   

§26. Zabudowa stoiska nie może utrudniać dostępu do urządzeń technicznych (np. przewodów i rozdzielni 

elektrycznych, toalet) dla służb eksploatacyjnych oraz innych służb Organizatora.   

§27. Podnośniki, dźwigi, ładowarki, koparki i inne tego typu maszyny i ich podpory powinny spoczywać na stabilnym 

podłożu uniemożliwiającym zagłębianie się tych elementów w glebie. Po zakończonej pracy wysięgniki powinny być 

złożone do pozycji transportowej z opuszczonymi ramionami.  

§28. W czasie trwania wystawy wystawcy zobowiązani są do posiadania identyfikatorów.   

  

ELEMENTY ZABUDOWY STOISK   

§29. Elementy konstrukcyjne, reklamowe, dekoracyjne i wszelkie inne elementy stoiska i eksponatów nie mogą 

wystawać poza stoisko.   

§30. Wszelkie dostępne ostre krawędzie i elementy eksponatów znajdujących się na stoiskach muszą zostać 

odpowiednio zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenia osób i mienia.  

§31. W przypadku eksponatów i konstrukcji narażonych na działanie warunków atmosferycznych wystawca 

zobowiązany jest opracować obliczenia statyczne oraz wytrzymałościowe i dostosować się do nich.  

§32. Wszelkiego rodzaju namioty, hale namiotowe itp. powinny być zabezpieczone przed działaniem wiatru przez 

właściwe zakotwienie lub obciążenie.  

§33. Wszelkie konstrukcje i eksponaty, które ze względu na lokalizację albo sposób użytkowania narażone są  

na wyładowania atmosferyczne, typu suszarnie, silosy, konstrukcje metalowe, muszą zostać odpowiednio uziemione.  



§34. Elementy przeszklone muszą posiadać dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości minimum  

40 cm.   

§35. Obiekty powinny być ustawione na stabilnych elementach uniemożliwiających zagłębianie się elementów 

podstawy w podłoże, a w razie potrzeby zakotwione odciągami uniemożliwiającymi przemieszczenie się i odchylenie 

od pionu na skutek podmuchów wiatru. Odciągi nie mogą wykraczać poza obręb stoiska.   

§36. Pojazdy, maszyny i urządzenia eksponowane na konstrukcjach podwyższających należy odpowiednio 

zabezpieczyć przed możliwością przemieszczenia się.   

  

INSTALACJA ELEKTRYCZNA   

§37. Do zasilania stoisk i eksponatów na terenie Wystawy służy sieć elektryczna TNS 230V / 400V, 50 Hz.  

Dla odbiorników o innych parametrach zasilania należy stosować odpowiedni przetwornik we własnym zakresie.  

Dla mocy powyżej 3 kW obowiązuje zasilanie w układzie 3- fazowym. Instalacja zasilająca zakończona jest na stoisku 

gniazdem wtykowym typu CEE: 3 – bieg, 230V, 16 A; 5 – bieg, 400V, 16 A; stosownie do zamówionej mocy.   

§38. Jako dodatkową ochronę od porażeń należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku 

przekroczenia bezpiecznej wartości napięcia dotykowego wraz z wykorzystaniem połączeń wyrównawczych 

miejscowych (zgodnie z PN-IEC-60364).   

§39. Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczać wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-

prądowymi 30 mA oraz wyposażyć w wyłącznik główny.   

§40. Silniki o mocy ponad 5 kW mogą być załączane tylko przy pomocy rozruszników.   

§41. Organizator zastrzega sobie wyłączność wykonania przyłączy elektrycznych na rzecz wszystkich uczestników 

Wystawy.   

§42. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na terenie Wystawy muszą odpowiadać wymogom Polskiej Normy 

PN-IEC-60364 oraz powinny być wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi zasadami budowy  

i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.   

§43. Samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci energetycznej jest niedozwolone.   

§44. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej (przerabianie instalacji, itp.).   

§45. Instalacje elektryczne stoisk są codziennie wyłączane po zamknięciu wystawy.   

§46. Ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy Wystawy zobowiązani są do wyłączania zasilania swojego stoiska 

w energię elektryczną każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.   

§47. W przypadku stwierdzenia przez uczestnika/wykonawcę jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceń  

w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomić Organizatora.   

  

REKLAMA   

§48. Jakakolwiek forma reklamy poza obrębem stoiska wymaga zgody Organizatora.   

§49. Rozmiary oraz formy reklamy nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia, a także nie 

mogą zasłaniać ekspozycji oraz powodować utrudnień na innych stoiskach.   

§50. Maszty flagowe nie mogą przekraczać wysokości 10,0 m i nie mogą zastawiać dróg wewnętrznych.  

§51. W przypadku, gdy prędkość wiatru przekroczy 60 km/h należy opuścić flagi do połowy masztu, natomiast jeżeli 

prędkość wiatru przekroczy 80 km/h należy zdjąć flagi z masztów reklamowych.   

§52. Każdego dnia przed wyjściem ze stoiska wystawca zobowiązany jest opuścić flagi z masztu reklamowego.  

  

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA   

§53. Uczestnicy Wystawy zobowiązani są we własnym zakresie do usunięcia odpadów stałych i ciekłych 

niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska a także śladów po takich odpadach. Zabrania się wyrzucania odpadów 

niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska a także odpadów gastronomicznych do toalet oraz ogólnie dostępnych 

pojemników na śmieci, a także na teren trawiasty. Wszelkie problemy z tego rodzaju odpadami Uczestnik Wystawy 

zobowiązany jest zgłaszać Organizatorowi.   

§54. Urządzenia emitujące promieniowanie (radioaktywne, rentgenowskie i in.), a także urządzenia laserowe 

używane i prezentowane na terenie Wystawy powinny odpowiadać wymogom i przepisom przewidzianym dla tych 

urządzeń.   

  

POZOSTAŁE ZASADY   

§55. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz używania wszelkich statków powietrznych - m. in. dronów, balonów  

(w tym na uwięzi), sterowców itp. 

§56. Urządzenia łączności bezprzewodowej, nadawczo-odbiorcze i radiolokacyjne a także o wysokiej częstotliwości 

używane na terenie Wystawy muszą posiadać zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej na ich eksploatację.   

§57. Maksymalne dopuszczalne natężenie hałasu na stoisku w czasie trwania Wystawy, związane z ekspozycją 

urządzeń, reklamą itp. nie może przekroczyć 73 dB. Organizator może dokonywać pomiaru natężenia hałasu  



na granicy stoiska. W przypadku stwierdzenia przekroczeń natężenia hałasu, Wystawca zobowiązany jest 

spowodować doprowadzenie poziomu hałasu do dopuszczalnej normy. Jeżeli tego nie uczyni Organizator może 

przerwać prezentację bez prawa Wystawcy do jakichkolwiek roszczeń.   

§58. Odpady powstałe w związku z montażem i demontażem stoisk, a także powstałe w czasie trwania Wystawy, 

należy wrzucać do zlokalizowanych w obrębie każdego sektora pojemników na śmieci.   

§59. Po zakończeniu załadunku Wystawca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi opróżnionej oraz 

uporządkowanej powierzchni stoiska. W przypadku niewykonania tego obowiązku Organizator może zlecić 

wykonanie niezbędnych prac na koszt i ryzyko Wystawcy.  


